OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE
A. MIHANOVIĆA 6
ŠKOLSKI ODBOR
Klasa: 003-08/16-01/17
Urbroj: 2113/04-380-22-16-2

IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 10. sjednice Školskog odbora koja je održana u srijedu, 30.08.2016. godine s početkom u 11,00 sati
u prostorijama Osnovne škole Oroslavje.
Nazočni članovi:

Snježana Sitarić-Knezić
Nada Falatec
Jelena Bratković
Vesna Grabušić
Ivanka Jagečić

- predsjednica
- zamjenica predsjednice
- članica
- članica
- članica

Nenazočni članovi:

Vlasta Mrzljak
Rajka Vočanec

- članica – ispričala se
- članica - ispričala se

Ostali nazočni:

Sanja Šakoronja
Blaženka Babić
Anica Curman

- ravnateljica
- sindikalna povjerenica
- zapisničarka

Snježana Sitarić-Knezić, predsjednica Školskog odbora otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne
članove i konstatirala da je na sjednici nazočno pet članova (5/7) Školskog odbora, te Školski odbor može
donositi pravovaljane odluke.
Predsjedavajuća sjednici predložila je sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 9. sjednice Školskog odbora održane 14.07.2016. godine
2. Prethodna suglasnost Školskog odbora za donošenje odluke o poslovno uvjetovanom otkazu
ugovora o radu na poslovima učitelja njemačkog jezika i učitelja defektologa radi utvrđenog organizacijskog
viška radnika u školskoj godini 2016./2017.
3. Donošenje odluke o provođenju produženog boravaka u Osnovnoj školi Oroslavje i uvrđivanje
cijene prehrane polaznika u školskoj godini 2016./2017.
4. Izvješće ravnateljice škole o provedbi projekata:
- „Baltazar 2” - osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i
srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama i
- “Prehrana učenika u Osnovnoj školi Oroslavje” – projekt usmjeren osiguranju prehrane tijekom
boravaka u osnovnoj školi djeci iz socijalno ugroženih obitelji
5. Razno
Predsjedavajuća sjednici predložila je nadopunu dnevnog reda točkom:
- Prethodna suglasnost za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju kroz
projekt „Baltazar 3” u školskoj godini 2016./2017.
Ova točka uvrštava se u dnevni red iza točke 4.
Budući da nije bilo primjedbi na dnevni red isti je jednoglasno prihvaćen i razmatran kako slijedi.
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Ad.1.) Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 5. sjednice Školskog odbora održane dana 14.07.2016. godine.
Ad.2)
Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole da u školskoj godini 2016./2017. radnici Nensi Bilić
na poslovima učitelja njemačkog jezika otkaže ugovor o radu sklopljen na neodređeno, nepuno radno vrijeme,
13 sati tjedno zbog organizacijskih razloga.
Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole da u školskoj godini 2016./2017. radnici Josipi
Gorup-Rožić na poslovima učitelja defektolog otkaže ugovor o radu sklopljen na neodređeno, puno radno
vrijeme zbog organizacijskih razloga.
Ad.3.)
Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
1. U školskoj godini 2016./2017. organizira se produženi boravak u Osnovnoj školi Oroslavje.
2. Mjesečna cijena polaznika produženog boravka iznosi 500,00 kn.
Ad.5.)
Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole da na radno mjesto pomoćnika u nastavi, na
određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, do 09.06.2017. godine zaposli Mateju Grabušić i IvanuMarinu Jakšić.

Sjednica je završena u 12,30 sati.
Zapisničarka:
Anica Curman

Predsjednica Školskog odbora:
Snježana Sitarić-Knezić
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